
 

 

، ضمن عرض  صبح11 در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی   1397/  04/  03مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 یاه نمونه در سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما صیتشخ  "با عنوان  خانم دکتر گلشا و خانم دکتر عشقی نیا * طرح تحقیقاتی

رسید.  مقرر  تصویبزیر به اصالحات  باو  شده قرائت " PCR از استفاده با مثبت ریاسم یویر سل مارانیب ادرار و خلط

 :به معاونت  صورت پذیردارسال  اقدامات بعدی جهت دکتر اردبیلیتوسط آقای پس از تایید نهایی  شد

 

 ستین سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما گونه یاختصاص صرفا مطالعه، نیا در استفاده مورد یمرهایپرا که ییآنجا از .1

 با که یصورت در ضمنا. گردد استفاده "سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما کمپلکس" ی واژه از عنوان در است بهتر لذا

 از یناش یویر سل به مارانیب که گردد اثبات( ریاسم روش با فقط نه و) کشت لیقب از استاندارد یها روش

 استفاده عنوان در "یویر سل مارانیب" عنوان از توان یم هستند، مبتال سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما کمپلکس

 .نمود

 شود ذکر( یریگ نمونه محل بنابر) گلستان استان ای گرگان شهر عنوان در است بهتر .2

 یتسالم و یمال نظر از یا نهیهز چه و دارد وعیش چقدر استان نیا در سل نکهیا و طرح یاجرا ضرورت مورد در .3

 .شود داده یشتریب حاتیتوض کند یم لیتحم جامعه به

 متون یبررس در آنها جینتاقبلی و  مطالعات انجام زمان و مکان و ها سندهینو نام. شود لیتکم متون یبررس .4

 .گردد اضافه زین یدتریجد و شتریب منابع .شود نوشته

 مورد یمرهایپرا مشخصات و نام .شود ذکر یا مطالعه دیبا مطالعه نیا در یبررس مورد یژنها از هرکدام مورد در .5

 .گردند ذکر آن منبع و استفاده

 از کی هر یریگ اندازه اسیمق .اصالح شود رهایمتغ جدول در شده ذکر و مطالعه مورد یرهایمتغ براساس اهداف .6

 جدا هم از ادرار و خلط نمونه دیبا PCR مورد دردر جدول متغیرها  .شوند مشخص رهایمتغ جدول در رهایمتغ

 .باشد یم وابسته PCR جهینت ریمتغ. شوند

 در .شود داده حیتوض شود لیتکم مطالعه مورد افراد از دیبا که یمشخصات مورد در: مطالعه یاجرا روش در .7

 ییشناسا یبرا کشت، انجام صورت در .گردد مشخص یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه

. گردد مشخص مطالعه مورد ی دوره طول. شود اضافه خالصه طور به آن یاجرا روش س،یتوبرکلوز ومیکوباکتریما

 روز از یموقع چه در ها نمونه نیا. شود داده خلط و ادرار نمونه یآور جمع نحوه مورد در یشتریب حاتیوضت

 زین و شگاهیآزما در ها نمونه ینگهدار نحوه شوند؟ یم ارسال موردنظر شگاهیآزما به چگونه و شوند یم گرفته

در مورد کشت چه  شوند؟ یم انجام شگاهیآزما همان در زین ریاسم و کشت ایآ است؟ چگونه استخراج از پس



 تشخیصی دارند که حساسیت مشخص میشود؟

 فاصله و خطا و( d) دقت زانیم چه با ،یقبل مطالعات از وعیش مقدار چه براساس و چگونه نمونه حجم نییتع .8

 ؟ردیگ یم صورت ینانیاطم

 داده حیتوض لطفا .ریاسم جهینت با ای شود یم سهیمقا کشت جهینت با ،ادرار و خلط PCR جواب ستین مشخص .9

 . شود

 مارانیب به نکهیا و شود یم انجام یکس چه توسط یریگ نمونه که داده شود حیتوض یاخالق مالحظات مورد در .10

 .ندارد شانیا درمان روند در یریتاث و بوده گانیرا مطالعه نیا در شرکت که شود یم گفته حتما

 .باشد مطالعه محدودکننده موارد از تواند یم مارانیب یهمکار عدم مطالعه یتهایمحدود مورد در .11

 یزمان جدول در که عود موارد ستخراجبا توجه به اینکه بیماران از نمونه های جدید تشخیص داده شده هستند ا .12

 شود؟ یم انجام منظور چه به شده آورده

 و شوند ادغام هم در ها نمونه یآور جمع یبرا یهماهنگ و ها نمونه یآور جمع یبرا شده گرفته نظر در ساعات .13

          .باالست طرح انجام یها نهیهز .ابندی کاهش

 

  

 مقاوموت  یهوا  ونیموتاسو  یبررسو  "عنووان  با دکتر مرادی و آقای ربیعی رودسریآقای طرح تحقیقاتی پایان نامه ای *

 یها سال یط ریویاسلتام یدارو بهA(H3N2 ) پیوت کیپاندمA(H1N1 ) پیت آنفلوانزا روسیو دازینیورآمن ژن ییدارو

پس از رسید و مقرر شد  تصویب به ریال 62500000و با مبلغ  و با اصالحات زیر شده قرائت "  مازندران استان در 96 تا 94

 :به معاونت  صورت پذیردال ارس اقدامات بعدی جهت دکتر تبراییتوسط آقای  تایید نهایی

 .شود اصالح یفارس عنوان با مطابقعنوان انگلیسی  .است نشده اشاره مطالعه مورد جامعه به عنوان در .1

 اضوافه  یدیو کل کلموات  در روسیو نیعناو یابتدا به A .شود اضافه یسیانگل عنوان به کیپاندم کلمه

 . شود

به اینکه شویوع   و شود مشخص موضوع تیاهم تا شود ذکر مقاومت وعیش زانیم مسئله انیب خالصه در .2

 اشاره شود است چگونه منطقه و رانیا در

 .ندارد اجرا روش خالصه  .3

خاص است یا مقاومت  ییدارو مقاومت یها ونیموتاس یبررس فقط هدفعنوان گردد که  دهیچک در .4

 شوند؟ های جدید بررسی می

 

 و اجورا  روش کوه یحال در. گرفوت  خواهد صورت مقاومت نییتع که شده عنوان مساله انیب و دهیچک در .5

 از مقاوموت  نیوی تع شود یم شنهادیپ. مقاومت نییتع نه و هست ها ونیموتاس نییتع یبرا طرح اهداف



 بور  و فرضیات، اهداف پس ست،ین مقاومت نییتع طرح هدف نکهیا به توجه با .گردد حذف ها بخش نیا

 .شود ارائه ونیموتاس وعیش یبررس اساس

 ؟است آمده لهامس انیب در که است معمول انفلوانزا در یا قطعه هفت ژنوم ایآده شود که توضیح دا .6

 و شوده  انجام مطالعات باره در. است نشده یا اشاره رانیا و ایدن در آن زانیم و مقاومت تیوضع باره در  .7

 . است شدهن اشاره روسیو نیا باره در منطقه نیا در شده چاپ مقاالت

 ست؟یچ روسیو یباال لود از منظور لعه،مطا یاجرا روش در .8

 .شود ذکر ونیموتاس یبررس است بهترالف (      رها،یمتغ جدول در .9

 نمایید. اضافه ها رییمتغ به زین را روسیو لود رییمتغب(                                                 

 د.گیرقرار توجه مورد درمان خچهیتار رییتغم ج(                                                 
                                                  

 ورود اریمع شده داده حاتیتوض به توجه با یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .10

 رسد یم نظر به( 96 تا 94 یسالها یط) نوشتار نوع به توجه با. است آنفلوانزا روسیو تست بودن مثبت

 در. است شده دییتا آن آنفلوآنزا بودن مثبت و استخراج روسیو مژنو و یآور جمع شیپ از ها نمونه نیا

 پوس  دارد، اشاره یزمان بازه نیا در یبررس به مطالعه عنوان که یآنجائ از .شود داده حیتوض صورت نیا

 .ردیگ قرار یبررس مورد ها نمونه یتمام دیبا و نداشته معنا نمونه حجم برآورد و یآمار فرمول ذکر

 یبوردار  نمونه زمان ای هستند شده ییشناسا دیجد مورد ،ها نمونه ایآع آوری داده ها درمورد روش جم .11

 تیو اهم حوائز  اریبس مارانیب یمصرف یدارو نهیشیپ بودند؟ یروسیو یآنت یدارو با درمان تحت مارانیب

 .   است

 .شود یم استفاده یانسان نمونه نکهیا به توجه با دارد یاخالق مالحظات به ازین طرح .12

 و سوت ین موجوود  یاطالع ها هیسو بودن مقاوم مورد در نکهیا به توجه با مطالعه یتهایمحدود مورد در .13

 شوود  یمو  شنهادیپ نشود ییساشنا یموتانت هیسو چیه که دارد وجود تیمحدود نیا است نشده چک

 نموود  بررس NA inhibition assay یشگاهیآما یها تیک با توانیم که NA به مقاوم یها نمونه تنها

 .شود ارسال ونیموتاس یمولکول یبررس یبرا سپس

؟ همچنین طرح پایان نامه ایی هزینوه تایوپ و ...   در مورد هزینه ها ؛ کیت استخراج برای چه الزم است .14

 ندارد.

 سال اخیر کم است. 5منابع جدید  .15

 

 

 



 یهوا  جهش یبررس "عنوان با طرح تحقیقاتی پایان نامه ای دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو و خانم کیمیا کاوه پور  *

 "  مازنودران  اسوتان  در 96 تا 94 یها سال یط Bپیت آنفلوانزا روسیو دازینینورآم ژن در ریویاسلتام به ییدارو مقاومت

و پس از تاییود نهوایی دکتور     تصویبریال 91000000با مبلغ مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریانو  شده قرائت

 :به معاونت  صورت پذیردارسال  جهت اقدامات بعدی تبرایی

 یبررس " عنوان پیشنهادی :. (ها ونیموتاس همه شود نوشته ای و) شود ذکر ها ونیموتاس نام دیبا درعنوان .1

 استان در 96 تا 94 یها سال یط Bپیت آنفلوانزا روسیو دازینینورآم ژن در ریویاسلتام به مقاومت یها جهش

 ق با عنوان فارسی نوشته شود.عنوان انگلیسی مطاب. "مازندران

خاص است یا مقاومت های جدید  ییدارو مقاومت یها ونیموتاس یبررس فقط هدفعنوان گردد که  دهیچک در .2

 بررسی میشوند؟

 شود. تیرعا مسئله انیب در یده رفرنس بیترت .3

 بیان مساله بهتر و کاملتر نگارش شود. .4

 اهداف و فرضیات نوشته شود. .5

 تخاب نشده است.نوع مطالعه بدرستی ان .6

حجم نمونه باتوجه به مطالعه درست انتخاب شود، حجم انتخاب شده باتوجه به شیوع بیان شده درست نیست،  .7

 میتوان تعداد نمونه را برحسب مطالعات دیگر انتخاب کرد.

 اثبات موجود یها تست اساس بر آنها یدارو به مقاومت که شود انتخاب یافراد نیب از دیبا مطالعه مورد جامعه .8

 .اند نداده پاسخ درمان به که شود انتخاب یافراد نیب از ای شود

 هزینه ها اصالح گردد، هزینه دانشجو و استاد راهنما حذف گردد. .9

 استفراغ و اسهال, تب جمله از ینیبال عالئم بروز یرو از معتبر رفرانس براساس شود فیتعر یماریب شدت رییمتغ .10

 ?scoring د؟یشد متوسط فیضع شود؟ یم سبهمحا چگونه ماریب یبستر مدت وطول

 و شود یم انجام است شده دییتا شیپ از آنها مقاومت که ییها نمونه در مقاومت جهش نییتع نکهیاا به توجه با .11

 ایقو نشود ییشناسا یجهش چیه است ممکن لذا و هستند مجهول نظر نیا از اه نمونه تمام مطالعه نیا در

 و شوند چک NA inhibitor assay تست با ییدارو مقاومت نظر از ابتدا نمونه 75 تعداد که شود یم شنهادیپ

 .شود ارسال یتوال نییتع یبرا مقاوم یها نمونه سپس

 

 یاه نمونه تمام نه شود یم انجام مقاوم یها نمونه در ونیموتاس نییتعاز آنجایی که  .است ناقص کار روش .12

 روش ای NA inhibition assayتست قیطر از مقاوم یها نمونه یفراوان ابتدا است بهتر -b انفوآنزا سرویو

 .شود ارسال ونیموتاس نییتع یبرا مقاوم یها نمونه سپس و یریگ اندازه گرید مناسب

 روش و ،یتوال نییتع یبرا مریپرا یتوال ،کیلوژنتیف درخت رسم افزار رمن ها داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .13



 داده شود. ه توضیحدوطرف یتوال نییتع

 

 بوا و  شوده  قرائوت  "گلستان استان در عقربها یاکولوژ و فون نییتع "عنوان باطرح تحقیقاتی دکتر ایوب صوفی زاده   *

 شد. تصویبزیر اصالحات و   ریال 59155000مبلغ 

 .دارد اصالح به ازین و است ختهیر بهم یسیانگل عنوان .1

گلستان  استان در عقربها تیوضع درخصوص نیهمچنو  ربهاعق یزندگ در کیاکولوژ عوامل نقش ارتباطمورد  در .2

توسط ارتش در استان صورت پذیرفت،  1390با توجه به اینکه طرحی مشابه در سال  .توضیح داده شود شتریب

درمورد ضرورت انجام این طرح از لحاظ ارتباط با علوم پزشکی            ضرورت انجام مجدد طرح توضیح داده شود.

ه تاثیر تعیین نوع عقرب در تعیین نوع داروی تجویزی برای بیمار و صرفه جویی در هزینه ها و یا می توان ب

 آموزش به افراد منطقه اشاره کرد.

 .شود یراستاریو نگارش وهیش .3

 .اصالح شوددر بیان مساله ضرورت و اولویت طرح  .4

 نیا به توجه با، ژهیو هدف نیومس مورد در .شود اصالح یبررس کلمه ، آخر هدفدر قسمت اهداف و فرضیات،  .5

 به ازین صورت در و باشد ینم یبررس قابل ردیپذ یم انجام ها عقرب تیفعال اوج ساعات در فقط یریگ نمونه که

 .باشد یم زین تیفعال اوج ریغ ساعات در یریگ نمونه به ازین موضوع نیا تیاهم و هدف نیا یبررس

 یمقطع تواند ینم ها نمونه یآور جمع در تکرار لیدل به .دارد یشتریب یهمخوان یفیتوص مطالعات با مطالعه نوع .6

 .شود یتلق

 .است نشده یا اشاره مطالعه زمان به .7

         فون مطالعه نیا در یاصل ریمتغ تنها و باشد یم یا نهیزم مطالعه نیا در ها ریمتغ نوع ).شود یبازنگر رهایمتغ جدول .8

 نسبت. کند رییتغ تیفعال اوج ساعات به آن عنوان و گردد اصالح دیبا تیفعال ساعات ریمتغ یها لدیف یتمام. باشد یم

 (.دارد اصالح به ازین ها ریمتغ همه یریگ اندازه اسیمق. گردد اصالح زین آن فیتعر و ابدی رییتغ تیجنس به یتیجنس

 چه حدود یریگ نمونه محل هر در که مورد نیا دری ریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 یم یکاف( گونه هر یفراوان و یا گونه تنوع نییتع) منظور نیا یبرا تعداد چه و شد خواهد گرفته نمونه تعداد

اسامی مناطق و روستاهایی که قرار است نمونه گیری از آنجا انجام پذیرد ذکر  .است نشده ارائه یاطالعات باشد

رحی در ساری فقط دریک منطقه انجام پذیرفت، دلیل نمونه گیری این همچنین با توجه به اینکه چنین ط گردد.

 به) دشت منطقه یبرا بخصوص ؛باشد کم منطقه هر از نمونه 3 رسد یم نظر به طرح از سه منطقه بیان گردد.

 محل یآور جمع فصل دو به باتوجه است نشده ذکر نمونه هر انتخاب وهیش. (منطقه سه متفاوت وسعت لیدل

 .شود ذکر مرحله دو در قیدق

 صورت به SPSS افزار نرم در ها داده لیتحل و هیتجز به اول مرحله در ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .10



 از پس بعد مرحله در و شود پرداخته دیبا ها گونه از کی هر یبرا و مناطق از کی هر در یفراوان و درصد

 گونه یها نقشه هیته و یابی درون به آن از پس و GIS افزار نرم به اطالعات ورود و یمیاقل اطالعات استخراج

 .شود پرداخته یمیاقل یها شاخص از کی هر کیتفک به عقرب مختلف یها

 حجم نمونه باید مشخص شود حتی بصورت تقریبی. .11

 گزش خطر علت به مطالعه نیا در شود داده حیتوض است ازین رهایگ نمونه مورد در یاخالق مالحظات مورد در .12

 .ردیگ قرار ارشانیاخت در یکاف و الزم زاتیتجه و شود داده ها ریگ نمونه به الزم یها آموزش دیبا عقرب توسط

 همچنین مالحظات اخالقی نحوه نگهداری عقرب و رها کردن یا از بین بردن عقرب باید ذکر گردد.

 .است نشده ینیب شیپ یاحتمال یها تیمحدود .13

 .گردد اصالح دیبا که است شده اشتباه( 16 و 14 ماه) ثبت در ماه دو طرح یاجرا مراحل یزمانبنددر  .14

 .است شده گرفته نظر در ازین حد از شیب ها گونه صیتشخ و پروپوزال هیته یبرا شده گرفته نظر در ساعات .15

در نظر گرفته شده است، ابزاری که از طرح های دیگر خریداری شده اند باید از هزینه پرسنلی و ابزار زیاد 

              مورد نیا دیخر به ازین دانشگاه در GPS دستگاه بودن موجود صورت در ول هزینه ها حذف گردند.جد

 .باشد ینم

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 13:00  جلسه در ساعت 

 

 


